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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8lz )
Direito Constitucional
Questão 1: COPESE UFPI - Cons Leg (ALEPI)/ALEPI/Direito/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Acerca das fiscalizações contábil, financeira e orçamentária previstas na CF, julgue os itens que seguem:
I. Os ministros do TCU têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ;
II. Tanto um brasileiro nato quanto um brasileiro naturalizado pode ser nomeado para o cargo de Ministro do TCU;
III. No âmbito da União, o controle é exercido exclusivamente pelo TCU.
Estão CORRETOS os itens:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I.
Apenas o item II.
II e III.
I e II.
I e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1100259

Questão 2: IBFC - AJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece as competências do Tribunal de Contas da União. Sobre o assunto, assinale a alternativa que não apresenta uma dessas competências.
a) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecerprévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu
recebimento
b) Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo
c) Decretar a quebra do sigilo telefônico e bancário
d) Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1141464

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Quanto à organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.
A competência do Tribunal de Contas da União para julgar as contas dos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos não abrange as contas do presidente da
República.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1143362

Questão 4: VUNESP - Proc (VALIPREV)/VALIPREV/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
No que diz respeito à função de fiscalização do Tribunal de Contas, a Constituição Federal estabelece que
a) uma das suas atribuições é apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar do seu recebimento.
b) é sua competência apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, incluídas as nomeações para cargo em comissão, na administração direta e indireta.
c) o Tribunal de Contas tem o poder- dever de sustar atos e contratos que considerar irregulares, devendo solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas
cabíveis.
d) compete ao Tribunal de Contas executar as multas impostas ao administrador ou ao particular que incidirem em ilegalidade ou em abuso de poder e que tenham
causado prejuízo ao erário.
e) a Carta Magna lhe atribuiu a competência para julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução
dos planos de governo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1145893

Questão 5: IBADE - APA (Vila Velha)/Pref Vila Velha/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Art. 71 da Constituição Federal determina que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio de (da, do):
a)
b)
c)
d)
e)

Auditores Externos Independentes.
Polícia Militar.
Tribunal de Contas da União.
Advocacia Geral da União.
Polícia Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1209379

Questão 6: VUNESP - Adv (Pref São Roque)/Pref São Roque/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A respeito dos Tribunais de Contas, de acordo com a Constituição Federal e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assinale a alternativa correta.
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a) O Tribunal de Contas da União não possui competência para fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio a Município.
b) O Tribunal de Contas possui competência para direta e imediatamente suspender a execução de contrato administrativo, sempre que verificada ilegalidade capaz
de gerar prejuízo ao interesse público.
c) O Tribunal de Contas possui competência para realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nas unidades administrativas do Poder Executivo.
d) Deverão ser obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa pelo Tribunal de Constas na apreciação da legalidade do ato de concessão de
aposentadoria.
e) O Ministério Público de Contas possui competência privativa para executar multa resultante de sanção aplicada pelo Tribunal de Contas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1247352

Questão 7: DÉDALUS - Adv (COREN SC)/COREN SC/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A competência do Congresso Nacional de julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de
governo é um caso de:
a)
b)
c)
d)
e)

Controle parlamentar político.
Controle legislativo financeiro.
Controle externo financeiro.
Controle administrativo interno.
Controle interno político.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1247721

Questão 8: VUNESP - Adv (FITO)/FITO/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Sobre o tema, é
correto afirmar que
a) o Poder Legislativo manterá sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, no exercício de sua
missão institucional.
b) os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União,
sob pena de responsabilidade subsidiária.
c) as Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por nove Conselheiros.
d) os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
e) compete ao Tribunal de Contas da União julgar, em sessenta dias a contar do recebimento, as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1252152

Questão 9: VUNESP - PJur (AVAREPREV)/AVAREPREV/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo o disposto na Constituição Federal, na hipótese de o Tribunal de Contas da União se deparar com um contrato administrativo que entenda ilegal, o órgão de
contas
a)
b)
c)
d)
e)

mandará sustá-lo de imediato e tomará as medidas cabíveis contra o gestor do contrato.
intimará o órgão público responsável para suspender a sua execução no prazo de 30 dias.
deverá assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.
remeterá cópias ao Ministério Público para que este tome as medidas para a sua sustação.
não poderá sustá-lo, uma vez que o ato de sustação deve ser adotado diretamente pelo Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1254243

Questão 10: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A respeito de Tribunais de Contas, julgue o item a seguir.
Segundo o STF, o prazo decadencial quinquenal, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal, é plenamente aplicável para a atuação do Tribunal de Contas da
União em processo de tomada de contas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1300786

Questão 11: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A respeito de Tribunais de Contas, julgue o item a seguir.
De acordo com o STF, o Tribunal de Contas da União possui a competência para determinar que empresa pública federal suspenda pagamentos que estão sendo
realizados com base em contrato de confissão de dívida cuja regularidade está sendo apurada em tomada de contas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1300789

Questão 12: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
O Tribunal de Contas do Distrito Federal é o órgão competente para fiscalizar os recursos decorrentes do Fundo Constitucional do Distrito Federal.
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Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1305106

Questão 13: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
É inconstitucional lei estadual ou emenda à Constituição do Estado, de iniciativa parlamentar, que trate sobre organização ou funcionamento do TCE.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1305163

Questão 14: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A respeito de Tribunal de Contas, julgue o item a seguir.
De acordo com o STF, não compete ao TCU adotar procedimento de fiscalização que alcance a Fundação Banco do Brasil quanto aos recursos próprios, de natureza
eminentemente privada, repassados por aquela entidade a terceiros.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1311721

Questão 15: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Acerca de Tribunais de Contas, julgue o item a seguir, considerando a legislação de regência, bem como a jurisprudência do STF.
É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1327066

Questão 16: IBFC - Ana Cont (CGE RN)/CGE RN/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, deve ser exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, dentre outras atribuições:
a) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, tais como as nomeações para cargo de provimento em
comissão
b) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social pessoa jurídica do terceiro setor participe, de forma direta ou indireta, nos termos
do tratado constitutivo
c) julgar as contas prestadas anualmente pela União, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em noventa dias a contar de seu recebimento
d) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/763437

Questão 17: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 consagra um sistema harmônico de perfeita convivência entre os controles de fiscalização internos de cada Poder e o controle externo
exercido pelo Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta corretamente atribuição constitucional
do TCU, no exercício da própria competência.
a)
b)
c)
d)
e)

Sustar a execução de ato administrativo, por ele impugnado, comunicando à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
Julgar anualmente as contas dos chefes dos Executivos.
Exercer o controle de constitucionalidade dos atos do Poder Público.
Julgar as contas do governador do Distrito Federal.
Sustar a execução de contrato administrativo eivado de vícios.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/774227

Questão 18: VUNESP - Adm Jud (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Ao tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, a Constituição Federal estabelece que
a) compete ao Tribunal de Contas da União apreciar as contas prestadas semestralmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser
elaborado em trinta dias a contar de seu recebimento.
b) dois terços dos Ministros do Tribunal de Contas serão escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso Nacional.
c) os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros com mais de vinte e cinco anos e menos de sessenta anos de idade.
d) o Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional.
e) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, excetuados os acordos e ajustes, aos Estados, Distrito Federal ou
Municípios cabe ao Tribunal de Contas da União e dos Estados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/781624

Questão 19: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19338295/imprimir
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Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item, concernentes ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à fiscalização orçamentária e financeira.
É vedado aos tribunais de contas, que são estranhos à estrutura do Poder Judiciário, realizar controle de constitucionalidade.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/822726

Questão 20: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item, concernentes ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à fiscalização orçamentária e financeira.
A fiscalização orçamentária e financeira desempenhada pelo TCU alcança a possibilidade legal de revisão preventiva e prévia da validade de contratos administrativos
celebrados pelo Poder Público.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/822727

Questão 21: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item, concernentes ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à fiscalização orçamentária e financeira.
Ao TCU é garantida a possibilidade do exercício de poder geral de cautela para indisponibilidade de bens de possíveis responsáveis por lesão ao erário.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/822728

Questão 22: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item, concernentes ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à fiscalização orçamentária e financeira.
Não é a natureza ou a instância federativa a que se vincula determinado ente que atrai ou não a competência do TCU, mas sim a origem dos recursos versados.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/822729

Questão 23: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União encaminhará relatório de suas atividades ao
a)
b)
c)
d)
e)

Congresso Nacional, trimestral e anualmente.
Congresso Nacional, semestral e anualmente.
Senado Federal, semestral e anualmente.
Senado Federal, trimestral e anualmente.
Ministério do Planejamento, semestral e anualmente.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/851847

Questão 24: PUC PR - AFRM (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Sobre o Tribunal de Contas da União, é CORRETO afirmar que
a) compete ao Congresso Nacional indicar um terço dos membros do Tribunal de Contas da União.
b) compete ao TCU fiscalizar recursos transferidos pela União para os Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito de convênios, acordos, ajustes e instrumentos
congêneres.
c) o Senado deve aprovar a indicação de todos os Ministros do Tribunal de Contas da União.
d) compete ao Tribunal de Contas da União controlar previamente a validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público.
e) compete ao Tribunal de Contas da União sustar direta e imediatamente a execução de contratos administrativos que contenham irregularidades.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/912533

Questão 25: FUNDATEC - Tec Con (CRP 7)/CRP 7 (RS)/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida mediante controle externo e controle interno, conforme dispõe a Constituição Federal.
Segundo o referido dispositivo, o controle externo deve ser exercido pelo:
a)
b)
c)
d)
e)

Congresso Nacional.
Ministério da Fazenda.
Ministério da Transparência.
Ministério Público Federal.
Povo, por meio dos Conselhos Setoriais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19338295/imprimir
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Questão 26: IBADE - Cont (CM Jaru)/CM Jaru/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas pelo controle interno de cada Poder.
apenas pelo controle externo, a cargo do Poder Legislativo Federal.
apenas pelo controle externo, a cargo do Tribunal de Contas da União.
pelo Tribunal de Contas da União, mediante controle externo, com o auxílio do Congresso Nacional, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/956446

Questão 27: IBADE - Cont (JARU-PREVI)/JARU-PREVI/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
As normas estabelecidas na Constituição Federal, na seção sobre “Fiscalização contábil, financeira e orçamentária” (artigo 70 e seguintes), aplicam-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Sendo
assim, é importante conhecer aspectos desse tipo de fiscalização na esfera federal, já que podem influenciar no âmbito estadual ou mesmo municipal. Destarte, sobre o
Tribunal de Contas da União, é correto afirmar que:
a) é integrado por dez Ministros e possui sede na cidade do Rio de Janeiro.
b) seus ministros serão escolhidos exclusivamente pelo Presidente da República.
c) só poderá realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos três Poderes,
quando autorizado pelo Congresso Nacional.
d) realiza o controle externo de contas, com auxílio do Congresso Nacional.
e) a ele compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/956611

Questão 28: FCC - Ag Adm (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
De acordo com as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União,
a) ao tomar conhecimento de ilegalidade, qualquer cidadão é parte legítima para denunciá-la ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade
solidária.
b) compete ao Tribunal de Contas da União sustar a execução de contrato, se verificada irregularidade, solicitando, de imediato, ao Poder Executivo as medidas
cabíveis.
c) sujeita-se à prestação de contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que, em nome da União, assuma obrigações de natureza pecuniária.
d) os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle externo, visando apoiar o controle interno exercido pelo Tribunal
de Contas da União.
e) compete ao Tribunal de Contas da União apreciar, para fins de registro, a legalidade das nomeações para cargo de provimento em comissão, na administração
direta e indireta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1016215

Questão 29: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
No que se refere a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, conforme a Constituição Federal, julgue os itens que segue:
I- As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
II- O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura,
as de juiz de Tribunal Regional Federal.
III- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal
de Contas da União.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II é correta.
Apenas as assertivas II e III são corretas.
Todas as assertivas são verdadeiras.
Todas as assertivas são falsas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1030614

Questão 30: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Relativamente à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, assinale a alternativa CORRETA:
a) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle interno, e pelo sistema de
controle externo de cada Poder.
b) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
c) O Tribunal de Contas da União, integrado por sete Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional.
d) As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por nove Conselheiros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1030649

Questão 31: VUNESP - ACI (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
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Quanto ao regime constitucional da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é correto afirmar:
a) será exercida pelo Tribunal de Contas, com auxílio do Poder Legislativo, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
b) ao Tribunal de Contas compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer conclusivo que deverá ser elaborado em
cento e vinte dias.
c) prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.
d) as Constituições estaduais disporão sobre o número de Conselheiros dos respectivos Tribunais de Contas.
e) em caso de verificação de ilegalidade de despesa, os Tribunais de Contas deverão representar ao Ministério Público para a aplicação de sanções, não tendo o
próprio tribunal poder de aplicá-las.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1033370

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Considerando as disposições da CF e o entendimento do STF acerca dos tribunais de contas, julgue os itens a seguir.
I É possível a extinção de tribunal de contas dos municípios mediante promulgação de emenda à Constituição estadual.
II É vedado aos tribunais de contas sustar diretamente procedimento licitatório realizado pelo Poder Executivo.
III É possível a criação de tribunal de contas municipal, desde que seja observado o princípio da simetria.
IV É vedado aos tribunais de contas requisitar documentos relativos a operações que envolvam recursos públicos, uma vez que esse tipo de documento é
protegido pelo sigilo bancário.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas os itens I, III e IV estão certos.
d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1036242

Questão 33: FUNDATEC - Proc (P das Missões)/Pref P das Missões/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Em relação ao Direito Municipal, é correto afirmar que:
a) A aplicação de recursos oriundos de convênio por meio do qual a União repassa verbas ao Município será fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União.
b) A aplicação de recursos oriundos de convênio por meio do qual a União repassa verbas ao Município será fiscalizada apenas pelo Tribunal de Contas do Estado, ao
qual compete a análise da regularidade financeira do Município.
c) Todo Município deve possuir um Tribunal de Contas, com conselheiros nomeados pelo Poder Legislativo Municipal.
d) Todo Município deve possuir um Tribunal de Contas, com conselheiros nomeados pelo Prefeito.
e) É obrigatória a existência de Tribunal de Contas nos Municípios com mais de duzentos mil habitantes.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1052026

Questão 34: IDECAN - Cont (IF Baiano)/IF Baiano/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.
a) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio da Controladoria Geral da União.
b) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dois terços pelo Presidente da República e um terço pelo Congresso Nacional.
c) O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as
de juiz de Tribunal de Justiça.
d) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que tenham mais de quarenta e cinco anos e menos de sessenta anos de idade.
e) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065842

Questão 35: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Tribunal de Contas do Estado Alfa, ao analisar o ato de concessão inicial de aposentadoria do servidor público João, o que ocorreu no ano seguinte à sua prática,
entendeu que o tempo de serviço exigido pela ordem jurídica não fora corretamente integralizado. Com isso, sem a prévia oitiva de João, decidiu que o benefício foi
irregularmente concedido, comunicando a sua decisão, logo em seguida, ao órgão competente.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

a análise do tempo de serviço é ato vinculado, logo, o Tribunal de Contas não poderia revê-lo;
o Tribunal de Contas atuou no estrito exercício de suas competências, não sendo necessária a prévia oitiva de João;
ao não assegurar o contraditório e a ampla defesa a João, o Tribunal de Contas proferiu decisão nula;
uma vez concedido o benefício previdenciário, a sua desconstituição exige decisão judicial;
o Tribunal de Contas extrapolou suas competências, pois somente poderia analisar o valor do benefício.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1067277

Questão 36: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Considerando a disciplina constitucional acerca do tema da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, bem como a distinção entre prestação de contas de gestão e
de contas de governo, é correto afirmar que
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a) o Tribunal de Contas aprecia e julga as contas de gestão, podendo aplicar sanção diretamente ao administrador, mas não julga as contas de governo, as quais
são apreciadas e julgadas pelo Poder Legislativo.
b) ambas são apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas, mas este somente pode impor sanção ao administrador no tocante às ilegalidades das contas de
gestão, não podendo impor sanção quanto às contas de governo.
c) o Poder Legislativo aprecia e julga as contas de governo, com base em parecer do Tribunal de Contas, enquanto este aprecia as contas de gestão para posterior
julgamento do Poder Legislativo, não podendo impor sanções ao administrador.
d) o Poder Legislativo aprecia e julga as contas de gestão, impondo as sanções cabíveis, enquanto o Tribunal de Contas aprecia e julga as contas de governo,
emitindo o competente parecer e impondo ao administrador as sanções previstas na Constituição Federal.
e) ambas são apreciadas e julgadas pelo Poder Legislativo, com base em parecer do Tribunal de Contas, e este não pode impor sanção diretamente ao
administrador, mas faz apenas recomendações por meio de parecer.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1084718

Questão 37: COPESE UFPI - Ass (UFPI)/UFPI/Administração/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Responsável(is) pelo controle externo da Administração Pública brasileira, segundo a Constituição de 1988 é/são:
a)
b)
c)
d)
e)

Controladoria Geral da União e a Secretaria Federal de Controle Interno.
Poder Judiciário.
Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União.
O próprio órgão ou entidade responsável pela atividade controlada.
Ouvidoria Geral da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1085430

Questão 38: CPCON UEPB - TLeg (CM Santa Rita)/CM Santa Rita/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 estabelece que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Sobre o tema, considere as seguintes assertivas:
I- O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de
Contas dos Municípios, onde houver.
II- O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços
dos membros da Câmara Municipal.
III- É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais.
Está CORRETO o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I e III.
II e III.
I e II.
II.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1092773

Questão 39: CSEP IFPI - Cont (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder. Assinale a alternativa que preenche corretamente a afirmação.
a)
b)
c)
d)
e)

Presidente da República
Congresso Nacional
Executivo
Judiciário
Vice-presidente da República
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1115802

Questão 40: Instituto Imagine - Proc Leg (CM Parisi)/CM Parisi/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Analise as assertivas abaixo e assinale aquela cujo conteúdo refere-se corretamente à uma atribuição das Comissões Parlamentares de inquérito:
a)
b)
c)
d)

Determinar medida cautelar, como prisões, indisponibilidade de bens, arresto, sequestro.
Determinar ao Tribunal de Contas da União (TCU) a realização de inspeções e auditorias.
Determinar interceptação telefônica e quebra de sigilo de correspondência.
Expedir mandado de busca e apreensão domiciliar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1117314

Questão 41: VUNESP - Proc Leg (CM Mauá)/CM Mauá/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Sobre a fiscalização financeira e orçamentária na Constituição Federal de 1988 e o papel dos Tribunais de Contas, assinale a alternativa correta.
a) Os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares do poder legislativo, motivo pelo qual o julgamento das Contas e a imposição de sanções são passíveis de revisão
pela casa legislativa.
b) Compete ao Tribunal de Contas assinar prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao cumprimento da lei, quando verificada ilegalidade, não
podendo, no entanto, sustar a execução do ato impugnado.
c) O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.
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d) A Constituição de 1988 proibiu a instituição de novos Tribunais de Contas Municipais e determinou a extinção dos até então existentes.
e) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria
simples dos membros da Câmara Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1130602

Questão 42: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. As afirmativas abaixo estão de acordo com essa
competência, exceto:
a) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu
recebimento.
b) Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
c) Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.
d) Julgar, independente do Poder vinculado, as irregularidades ou abusos apurados.
e) Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1150956

Questão 43: CEBRASPE (CESPE) - Conc (TJ BA)/TJ BA/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Acerca da estrutura do Poder Legislativo, do processo legislativo e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração direta e indireta, assinale a opção
correta.
a) Cabe ao Tribunal de Contas da União a legalidade e a apreciação do impacto financeiro e orçamentário da nomeação de pessoal para cargo em comissão.
b) A CF poderá ser emendada mediante proposta de um terço das assembleias legislativas das unidades da Federação.
c) Em regime de urgência, a CF poderá ser emendada na vigência de intervenção federal.
d) Ao Tribunal de Contas da União cabe o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por valores públicos da administração direta e indireta.
e) A fiscalização da aplicação das subvenções e renúncia de receitas é exclusiva da Comissão Mista de Orçamento.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1176488

Questão 44: QUADRIX - Ass Tec Adm (CRF BA)/CRF BA/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Quanto ao controle da Administração, julgue o próximo item.
Os tribunais de contas, na medida em que desempenham função de auxílio ao controle externo exercido pelo Legislativo, não alcançam, com sua fiscalização
orçamentária, o próprio Legislativo.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1183402

Questão 45: CONTEMAX - ACI (Pref Damião)/Pref Damião/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida, mediante controle externo, pelo
a)
b)
c)
d)
e)

Pela Câmara dos Deputados.
Congresso Nacional.
Poder Judiciário.
Poder Executivo.
Ministério Público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1189092

Questão 46: QUADRIX - AssJ (CORECON PE)/CORECON PE/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Tribunal de Contas da União (TCU) é o órgão de controle externo do governo federal que auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução
orçamentária e financeira do País e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade. Para isso, tem como meta ser referência na
promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável.
O TCU é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas do País quanto à legalidade,
legitimidade e economicidade.

Internet: <https://portal.tcu.gov.br> (com adaptações).
Acerca do TCU, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Um terço dos ministros será escolhido pelo presidente da República, com aprovação do Congresso Nacional.
Os ministros do TCU terão garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens equivalentes aos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça.
Apesar de ser um órgão autônomo, possui vínculo de subordinação ao Poder Legislativo.
Realiza o julgamento das contas do presidente da República.
Possui poder para anular ou sustar contratos administrativos a qualquer tempo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1195032

Questão 47: QUADRIX - AssJ (CORECON PE)/CORECON PE/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
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A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder. Sendo assim, acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária segundo a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.
a) A pessoa física que utilizar bens e valores públicos nã deverá prestar contas, sendo esta obrigação cabível apenas a pessoas jurídicas.
b) É vedado ao Congresso Nacional realizar fiscalização contábil em empresas públicas ou sociedades de economia mista.
c) Compete ao Congresso Nacional, com auxílio do TCU, representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
d) Cabe ao senador federal fiscalizar, apenas de forma indireta, as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe.
e) Cabe exclusivamente à Câmara dos Deputados fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, a estado, ao Distrito
Federal ou a município.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1195039

Questão 48: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Jurídico/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Com relação à organização dos poderes, julgue o item.
Suponha‐se que uma autarquia estadual tenha recebido recursos federais em decorrência de convênio. Nesse caso, na condição de convenente, a autarquia estadual, e
não apenas o servidor responsável, poderá ser responsabilizada pela má gestão dos recursos públicos federais repassados.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1207264

Questão 49: VUNESP - PLeg (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo o disposto na Constituição Federal, compete, expressamente, ao Tribunal de Contas da União
a)
b)
c)
d)
e)

julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República.
apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e as nomeações para cargo em comissão na administração direta e indireta.
sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1256314

Questão 50: Instituto Excelência - ATCor (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Fábio e Carla, estudantes de uma Universidade estavam debatendo sobre as atribuições do Tribunal de Contas da União. Fábio disse para Carla que as decisões do
Tribunal que resultassem imputação de débito teriam eficácia de título executivo. Carla contestou e disse que não faria sentido pois o Tribunal de Contas não era membro
do Poder Judiciário, portanto não teria poder jurisdicional para proferir decisões com eficácia de título executivo.
Sobre a situação narrada, assinale a alternativa CORRETA.
a) Fábio e Carla estão equivocados, pois apesar de as decisões não possuírem eficácia de título executivo, o Tribunal de Contas da União é parte do Judiciário e
portanto tem poder jurisdicional para solucionar lides.
b) Fábio está equivocado e Carla está correta pois o Tribunal de Contas não é membro do Poder Judiciário, portanto não tem poder jurisdicional para proferir
decisões com eficácia de título executivo.
c) Carla está equivocada e Fábio está correto, pois de acordo com a Constituição Federal as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia de título executivo.
d) Fábio e Carla estão equivocados, pois o Tribunal de Contas da União não profere nenhum tipo de decisão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1260762

Questão 51: Instituto Excelência - ATCor (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/2019
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Marcelo, brasileiro de trinta e sete anos, bacharel em direito com amplos conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros e econômicos por ser mestre em economia e
doutor em gestão pública, foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União, já que tem comprovada reputação ilibada e idoneidade moral.
Marcelo, entretanto, nunca exerceu função ou atividade profissional em nenhuma área de formação, já que herdou fundos de investimento e aplicações e vive da renda
desde sua juventude, tendo realizado sua formação acadêmica apenas como diversão. Sobre a situação narrada, de acordo com a Constituição Federal:
a) Marcelo não pode ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União pois não preenche o requisito de mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva
atividade profissional que exija os conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos ou financeiros.
b) Marcelo não pode ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União, pois apesar de preencher todos os requisitos legais, apenas podem ser nomeados
agentes políticos.
c) Marcelo pode ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União, pois preencheu todos os requisitos constitucionais, já que possui mais de trinta e cinco e
menos de sessenta e cinco anos de idade; possui idoneidade moral e reputação ilibada; e possui notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros.
d) Marcelo pode ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União, pois inexistem requisitos específicos para a nomeação para tal cargo, ficando ao critério
discricionário da Administração Pública a nomeação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1260763

Questão 52: CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da CF.
Cabe ao Congresso Nacional exercer, mediante controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19338295/imprimir

www.tecconcursos.com.br/questoes/577021

9/29

28/09/2020

TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da CF.
O Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar e subordinado ao Poder Legislativo, cabendo-lhe a prática de atos de natureza administrativa concernentes a fiscalização.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/577023

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - ACP (TCE-PB)/TCE-PB/Demais Áreas/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Representantes do TCU, em auditoria de procedimento licitatório promovido por uma autarquia federal, após constatarem a existência de ilegalidades que atentavam
contra a economicidade, conseguiram apontar os responsáveis por dano ao erário, depois de esgotadas todas as fases instrutórias. Todo o procedimento observou os
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Nessa situação hipotética, o TCU
a) poderá aplicar apenas multa proporcional ao dano ao erário, visto que as demais cominações e sanções previstas extrapolam a sua competência constitucional.
b) poderá apenas assinar prazo para que a autarquia adote, em relação aos responsáveis, as providências necessárias para o ressarcimento ao erário e as demais
punições cabíveis.
c) deverá comunicar o fato ao Congresso Nacional para que esse órgão, exercendo a sua competência, suste a execução do processo licitatório.
d) está desobrigado de prestar informações ao Congresso Nacional acerca do resultado apurado na fiscalização, em razão de sua competência funcional.
e) tem competência para aplicar aos responsáveis pelo dano ao erário as sanções previstas em lei em razão das ilegalidades apuradas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/582823

Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - Ag (TCE-PB)/TCE-PB/Documentação/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
No que tange à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue os seguintes itens de acordo com a CF.
I Na realização da atividade de controle externo do Poder Executivo, cabe ao TCU apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República.
II Cabe ao TCU apreciar concessões de aposentadorias, reformas e pensões, bem como alterações e melhorias posteriores desses benefícios, havendo ou não
alteração do fundamento legal do ato concessório.
III O cidadão não possui legitimidade para denunciar diretamente irregularidades ou ilegalidades ao TCU, devendo, nesses casos, dirigir-se ao MP, que, conforme
sua análise, fará o devido encaminhamento da denúncia.
Assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas os itens I e III estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.
Todos os itens estão certos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/582996

Questão 56: FUNRIO - Aud CI (CGE RO)/CGE RO/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Dentre as competências do Tribunal de Contas da União previstas na Constituição Federal encontra-se a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal, a
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, para fins de:
a)
b)
c)
d)
e)

registro.
validação.
percepção.
certificação.
relativização.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/599711

Questão 57: FAUEL - Proc Mun (Paranavaí)/Pref Paranavaí/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Com respeito ao Tribunal de Contas da União, é INCORRETO afirmar que:
a) Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que
beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
b) O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.
c) O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional.
d) É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder
Público.
e) A Constituição da República estabelece que o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas é instituição autônoma, com independência financeira e
administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/616192

Questão 58: FAUEL - Proc Mun (Paranavaí)/Pref Paranavaí/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Sobre os Tribunais de Contas, assinale a alternativa correta.
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a) Não se admite o afastamento de aplicação de lei, em razão de sua inconstitucionalidade, em julgamento realizado pelo Tribunal de Contas da União, uma vez que
o tribunal não se reveste da qualidade de órgão jurisdicional.
b) Viola o princípio da intranscendência subjetiva das sanções a inscrição de Município em cadastro público de inadimplentes, com fundamento em inobservância de
obrigações por parte de autarquia municipal.
c) As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por nove Conselheiros.
d) A Constituição Federal veda, de forma expressa, a criação de novos Tribunais de Contas dos Municípios.
e) É inconstitucional a criação de órgãos jurídicos na estrutura de tribunais de contas estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/616259

Questão 59: FGV - AJ (TJ AL)/TJ AL/Oficial de Justiça Avaliador/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
João, servidor público estadual, após cumprir os requisitos previstos na legislação de regência, teve a sua aposentadoria deferida pelo Governador do Estado Alfa. Para
sua surpresa, foi informado pelo Departamento de Recursos Humanos que esse ato de aposentadoria ainda não assumira contornos definitivos, pois a sua legalidade
ainda seria avaliada.
João, por entender ser incorreta a informação do Departamento de Recursos Humanos, consultou um advogado a respeito de como deveria proceder.
À luz da sistemática constitucional, a orientação adequada ao caso de João é a de que o Departamento de Recursos Humanos está:
a)
b)
c)
d)
e)

certo, já que o ato de aposentadoria jamais se torna definitivo, podendo ser alterado a qualquer momento;
errado, pois o ato de aposentadoria, nas condições da narrativa, é um ato jurídico perfeito;
certo, pois o ato de aposentadoria é renovado a cada mês, com o pagamento do benefício;
errado, pois o preenchimento dos requisitos exigidos faz surgir o direito adquirido;
certo, pois a aposentadoria de João ainda deve ser registrada no Tribunal de Contas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/616711

Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Infraestrutura/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, julgue os itens a seguir.
I O Congresso Nacional é responsável pela escolha de dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
II A fiscalização externa contábil e financeira da União é feita pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que analisará as contas do
presidente da República.
III Os ministros dos tribunais de contas terão as mesmas prerrogativas e os mesmos vencimentos que os dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
IV Os três poderes da União mantêm sistema de controle interno, e os responsáveis por tal controle devem dar ciência de qualquer ilegalidade ao Tribunal de
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
Estão certos apenas os itens
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/621397

Questão 61: FGV - APPGG (CGM Niterói)/Pref Niterói/Gestão de Tecnologia/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
As opções a seguir apresentam exemplos da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
. Assinale-a.

exceção de uma

à

a) O TCU exerce o controle externo das contas públicas, em auxílio ao controle exercido pelo Congresso Nacional.
b) O TCU julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta.
c) O TCU julga anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e aprecia os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
d) O TCU aprecia, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, exceto as melhorias posteriores que não alterem
o fundamento legal do ato concessório.
e) O TCU, no caso de contratos em que se verifique irregularidade, não pode determinar, de imediato, sua sustação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/632260

Questão 62: FGV - APPGG (CGM Niterói)/Pref Niterói/Gestão de Tecnologia/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Tribunal de Contas do Estado Alfa, único ali existente, ao analisar o ato de concessão de pensão por morte a Maria, viúva do servidor público municipal Carlos,
identificou ilegalidade na contagem do tempo de contribuição. Em razão disso, determinou o retorno do respectivo processo administrativo ao órgão de origem e fixou
prazo para a sua correção.
À luz da sistemática constitucional, a conduta do Tribunal de Contas do Estado Alfa está
a)
b)
c)
d)
e)

incorreta, pois não compete ao Tribunal de Contas apreciar os atos de concessão de pensão por morte.
correta, pois o Tribunal de Contas deve apreciar o ato de concessão da pensão, mas jamais negar-se a registrá-lo.
incorreta, pois o Tribunal de Contas do Estado não pode apreciar a legalidade de atos praticados pelos Municípios.
correta, pois o Tribunal de Contas deve apreciar atos dessa natureza e estabelecer prazo para a correção da ilegalidade.
incorreta, pois, identificada a ilegalidade, deveria o Tribunal de Contas anular o ato, não determinar o retorno dos autos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/632271

Questão 63: FAUEL - Esp Reg (AGEPAR)/AGEPAR/Qualquer Formação/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, conforme a Constituição Federal, é correto afirmar que:
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a) O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional.
b) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, sendo vedada a criação
de sistemas de controle interno em cada Poder.
c) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar, para fins de registro, a
legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
inclusive as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
d) O auditor do Tribunal de Contas da União, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das
demais atribuições da judicatura, as de ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/634872

Questão 64: Instituto AOCP - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Tribunal Regional do Trabalho, como órgão integrante do Poder Público Federal, está sujeito à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
exercida pelo Tribunal de Contas da União. Levando em consideração as disposições constitucionais acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.
a) As decisões do Tribunal de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
b) O controle externo, a cargo do Senado, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União.
c) Compete à Câmara dos Deputados aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.
d) O Tribunal de Contas da União encaminhará ao Congresso Nacional, bimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
e) O Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/652832

Questão 65: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Órgão do Poder Judiciário Federal contratou empresa de prestação de serviços de limpeza sem prévia licitação exigida em lei, motivo pelo qual o Tribunal de Contas da
União, ao tomar conhecimento do fato, fixou prazo para que o órgão adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Decorrido o prazo sem que
tivesse sido tomada qualquer medida pelo órgão público, o Tribunal de Contas da União informou esse fato ao Congresso Nacional, que sustou a execução do contrato
celebrado irregularmente. Nessa situação, NÃO se adequa à Constituição Federal a
a) sustação da execução do contrato pelo Congresso Nacional, por falta de competência para tanto, embora, no caso em questão, o contrato não tenha sido
celebrado em violação ao texto constitucional.
b) contratação sem a observância das normas de licitação, bem como a fixação de prazo pelo Tribunal de Contas da União para que o órgão do Poder Judiciário
adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, uma vez que somente o Superior Tribunal de Justiça poderia decidir nesse sentido.
c) contratação sem a observância das normas de licitação, bem como a sustação da execução do contrato pelo Congresso Nacional, uma vez que não compete ao
Poder Legislativo essa decisão, que acabou por violar o princípio da separação de poderes.
d) fixação de prazo pelo Tribunal de Contas da União para que o órgão do Poder Judiciário adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, uma
vez que somente o Congresso Nacional, que é titular da função de fiscalização, poderia fazê-lo, embora, no caso em questão, o contrato não tenha sido celebrado em
violação do texto constitucional.
e) contratação sem observância das normas de licitação, embora caiba ao Tribunal de Contas fixar prazo para que o órgão do Poder Judiciário adote providências
necessárias ao exato cumprimento da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/654080

Questão 66: FCC - Ana Exec (SEGEP MA)/SEGEP MA/Analista de Recursos Humanos/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O controle externo da atuação do Poder Executivo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, compreende, de acordo com as disposições da
Constituição Federal,
a) convocação de agentes políticos para prestar contas de sua administração, no âmbito de Comissões Parlamentares de Inquérito, com poder investigatório e
punitivo, prescindindo da participação do Ministério Público e do Poder Judiciário.
b) medidas punitivas, com a condenação de agentes públicos à perda do cargo, e aplicação de sanções pecuniárias no caso de constatação de prática de ato de
improbidade administrativa.
c) poder de sustar atos e contratos administrativos, mediante decisão privativa do Tribunal de Contas, quando identificado risco de lesão irreparável ao erário ou
indícios de improbidade administrativa.
d) fiscalização financeira e de economicidade da atuação do Executivo, com a fixação de limites máximos de endividamento e comprometimento de recursos
orçamentários com despesas de pessoal.
e) medidas sancionatórias, com a aplicação aos responsáveis por ilegalidades de despesas ou irregularidades de contas de multa proporcional ao dano causado ao
erário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/655181

Questão 67: FCC - AFT I (São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

Ao examinar a legalidade de contrato celebrado por órgão da Administração Pública federal mediante dispensa de licitação, o Tribunal de Contas da União apura haver
irregularidades em sua celebração, bem como na respectiva execução. Assinala, assim, prazo para que o órgão adote as medidas necessárias ao cumprimento da lei; não
sendo atendido dentro do referido prazo, determina de imediato a suspensão da execução contratual e dá ciência de seus achados ao Ministério Público, para que este
adote as medidas necessárias à responsabilização penal e por improbidade administrativa dos envolvidos. Diante dos elementos recebidos, o Ministério Público adota,
concomitantemente, duas providências em face dos que reputa responsáveis: o ajuizamento de ação penal, pela prática de crimes tipificados na lei de licitações; e o
ajuizamento de ação civil pública, pela prática de atos definidos em lei como de improbidade administrativa, requerendo nesta sede que sejam condenados à suspensão
de direitos políticos, à perda da função pública para os que a detivessem, à indisponibilidade de bens e ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário em decorrência
da contratação ilícita.
Nesse caso, em conformidade com a Constituição Federal, ao Tribunal de Contas NÃO caberia
a) assinalar prazo para que o órgão adotasse as medidas necessárias ao cumprimento da lei, por ser ato de competência do Congresso Nacional, embora tenha
procedido corretamente ao determinar a suspensão da execução contratual, bem como ao dar ciência de seus achados ao Ministério Público para adoção das medidas
tendentes à responsabilização penal e por improbidade administrativa dos envolvidos.
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b) assinalar prazo para que o órgão adotasse as medidas necessárias ao cumprimento da lei, por ser ato de competência do Congresso Nacional, embora lhe fosse
dado não apenas determinar a suspensão da execução contratual, como ainda adotar diretamente as medidas tendentes à responsabilização penal e por improbidade
administrativa dos envolvidos, independentemente de dar ciência de seus achados ao Ministério Público para tanto.
c) assinalar prazo para que o órgão adotasse as medidas necessárias ao cumprimento da lei, nem determinar a suspensão da execução contratual, por serem ambos
atos de competência do Congresso Nacional, embora lhe fosse dado adotar diretamente as medidas tendentes à responsabilização penal e por improbidade administrativa
dos envolvidos, independentemente de dar ciência de seus achados ao Ministério Público para tanto.
d) determinar a suspensão da execução contratual, por ser ato de competência do Congresso Nacional, embora tenha procedido corretamente ao assinalar prazo
para que o órgão adotasse as medidas necessárias ao cumprimento da lei, bem como ao dar ciência de seus achados ao Ministério Público para adoção das medidas
tendentes à responsabilização penal e por improbidade administrativa dos envolvidos.
e) determinar a suspensão da execução contratual, por ser ato de competência do Congresso Nacional, tendo, no entanto, procedido corretamente ao assinalar
prazo para que o órgão adotasse as medidas necessárias ao cumprimento da lei, embora lhe fosse dado adotar diretamente as medidas tendentes à responsabilização
penal e por improbidade administrativa dos envolvidos, independentemente de dar ciência de seus achados ao Ministério Público para tanto.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/660026

Questão 68: VUNESP - Pro (CM Campo Limpo)/CM Campo Limpo Pta/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A respeito do julgamento de contas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.
a) O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas produzirá efeitos integralmente a partir de sua edição, tendo a eficácia cessada, porém, por decisão de 2/3 dos
membros da Câmara de Vereadores.
b) A competência para julgar em definitivo as contas de gestão – que se referem à atuação do chefe do poder executivo como ordenador de despesas - seria do
Tribunal de Contas, sem a participação da Casa Legislativa.
c) Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das
contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.
d) Somente o julgamento das contas de governo será exercido pelas Câmaras Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio
somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores.
e) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve semestralmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de três
quintos dos membros da Câmara Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/667567

Questão 69: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Júnior/Auditoria/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Tribunal de Contas da União, nos termos da Constituição Federal, quando verificada ilegalidade para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei, deve
a)
b)
c)
d)
e)

instaurar sindicância
proceder à averiguação
conduzir coercitivamente
assinar prazo
sancionar pecuniariamente
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/668325

Questão 70: FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Jurídica/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Elias, servidor público, teve deferida a sua aposentadoria em 2014. No corrente ano, foi comunicado por sua repartição de origem que o Tribunal de Contas do Estado,
por ocasião do respectivo registro, detectara ilegalidades no cálculo dos seus proventos e decidiu que deveriam ser reduzidos. Elias, surpreso com o próprio envio do
processo de aposentadoria ao Tribunal de Contas, por ele desconhecido, solicitou orientação do seu advogado.
Considerando os dados oferecidos e a sistemática constitucional, o advogado respondeu que o procedimento do Tribunal de Contas do Estado está
a) correto, pois o Tribunal de Contas deve apreciar a qualquer tempo, para registro, o ato inicial de aposentadoria, mas, após cinco anos, observará o contraditório e
a ampla defesa.
b) correto, pois o Tribunal de Contas deve cumprir o prazo decadencial de cinco anos para apreciar o ato inicial de aposentadoria, observado o contraditório e a
ampla defesa.
c) incorreto, pois o Tribunal de Contas deveria limitar-se a emitir parecer sobre a matéria, com a consequente devolução do processo de aposentadoria ao Poder
Executivo.
d) correto, pois o Tribunal de Contas deve apreciar a qualquer tempo, para registro, o ato inicial de aposentadoria, independente da manifestação de Elias.
e) incorreto, pois o Tribunal de Contas, por força do princípio da separação dos poderes, não deve apreciar o ato inicial de aposentadoria.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/669344

Questão 71: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Administração Pública ou de Empresas/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Considere as seguintes assertivas a respeito do controle exercido pelo Tribunal de Contas da União − TCU:
I. Servidor público titular de cargo efetivo, responsável pela realização do controle interno em órgão da Administração federal, caso tome conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade e dela não der ciência ao TCU, poderá ser penalizado administrativamente, mas não poderá ser responsabilizado
solidariamente com o servidor público que praticou a irregularidade ou ilegalidade, em razão do princípio do devido processo legal.
II. Cabe ao TCU emitir parecer prévio a respeito das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mas compete ao Congresso Nacional apreciá-las.
III. Embora qualquer cidadão seja parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU, o mesmo não se aplica aos
partidos políticos, associações e sindicatos.
IV. Cabe ao TCU aplicar penalidade ao responsável por firmar contrato com dispensa de licitação na hipótese de a lei aplicável exigir a realização do processo
licitatório.
De acordo com as disposições da Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em
a) II e IV.
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I e III.
III.
I e IV.
II.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/675522

Questão 72: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo o disposto, expressamente, na Constituição Federal, as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa
a)
b)
c)
d)
e)

serão encaminhados ao Ministério Público para as medidas cabíveis.
servirão de base para processo de cobrança em ação de rito ordinário.
terão eficácia de título executivo.
embasarão processo de improbidade administrativa contra o infrator.
impõem ao infrator o recolhimento do respectivo valor, sob pena de responder por crime de desobediência.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/676329

Questão 73: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, exerce a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. De acordo com a
Constituição Federal,
I. o Tribunal de Contas da União é competente para julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a
execução dos planos de governo.
II. as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
III. qualquer contribuinte, partido político com representação no Congresso ou associação que esteja constituída há pelo menos um ano é parte legítima para, na
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
IV. entendendo o Tribunal de Contas da União irregular a despesa, a Comissão Mista Permanente, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave
lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.
Está correto o que se afirma APENAS em
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I, II e III.
III e IV.
I, III e IV.
II e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/676703

Questão 74: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Ao disciplinar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União, a Constituição Federal estabelece que
a) os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência à Comissão mista de Execução
Orçamentária do Congresso Nacional, sob pena de responsabilidade solidária.
b) compete ao Congresso Nacional, por meio de Comissão mista permanente, solicitar esclarecimentos às autoridades responsáveis por despesas não autorizadas,
exceto as que se deem sob a forma de investimentos não programados ou subsídios não aprovados.
c) as decisões do Tribunal de Contas da União de que resultem imputação de multa aplicada aos responsáveis de forma proporcional ao dano causado ao erário, em
caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, terão eficácia de título executivo.
d) os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se-lhes as normas de aposentadoria e pensão estabelecidas para os servidores titulares de cargos efetivos.
e) seis Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente
dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/683084

Questão 75: VUNESP - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A Constituição Federal prevê, expressamente, que é competência do Tribunal de Contas da União aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações,
a) perda dos direitos políticos do responsável.
b) proibição de contratar com o poder público pelo prazo de oito anos.
c) multa proporcional ao dano causado ao erário.
d) pena de prisão do responsável.
e) perda do cargo público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/683624

Questão 76: IBADE - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Contador/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
De acordo com artigo 72 da Constituição Federal – CF, a comissão mista permanente, diante de indícios de despesas não autorizadas, poderá solicitar esclarecimentos à
autoridade governamental, dentro de um prazo de:
a) 30 (trinta) dias.
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1 (uma) semana.
5 (cinco) dias.
10 (dez) dias.
15 (quinze) dias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/692357

Questão 77: VUNESP - Ag Con (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A partir do quanto preceituado pela Constituição Federal de 1988 sobre a Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, assinale a alternativa correta.
a) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Senado Federal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.
b) Compete ao Tribunal de Contas da União, na condição de auxiliar do Congresso Nacional, dentre outras funções, apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.
c) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dois terços pelo Presidente da República e um terço pelo Congresso Nacional, os quais devem ser
brasileiros natos com mais de 30 anos de idade.
d) O Tribunal de Contas é composto por 7 Ministros e tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional.
e) As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por oito Conselheiros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/714316

Questão 78: VUNESP - Ag Tes (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
a) um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; e dois terços pelo Congresso Nacional.
b) dois terços pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto
ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; e um terço pelo Congresso Nacional.
c) um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso Nacional, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto
ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; e dois terços pelo Senado Federal.
d) dois terços pelo Presidente da República, com aprovação da Câmara dos Deputados, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público
junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; e um terço pelo Senado Federal.
e) um terço pelo Presidente da República com aprovação da Câmara dos Deputados, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público
junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; e dois terços pelo Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/714410

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
No auxílio a comissão parlamentar de inquérito, o tribunal de contas poderá
a)
b)
c)
d)
e)

sustar o pagamento de despesa executiva irregular que possa causar dano irreparável à economia pública.
determinar o arresto de bens do investigado.
julgar as contas do presidente da República que tenham sido reprovadas.
solicitar que membro do tribunal de contas seja inquirido em local, dia e hora previamente ajustados.
julgar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração pública.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/724578

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Tribunal de Contas da União é competente para
a)
b)
c)
d)
e)

julgar conflitos de atribuições entre tribunais de contas dos estados e a União.
criar tribunais de contas nos estados-membros.
entregar os recursos dos fundos constitucionais de participação.
representar exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal em caso de desobediência a auditoria contábil de sua alçada.
fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/724582

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Direito/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Assinale a opção em que ambos os órgãos apresentados estão sujeitos ao controle externo do Tribunal de Contas da União.
a)
b)
c)
d)
e)

Agência Nacional de Telecomunicações; Defensoria Pública da União
Ordem dos Advogados do Brasil; Agência Nacional de Telecomunicações
Universidade Federal de Minas Gerais; Organização das Nações Unidas
Defensoria Pública da União; Ordem dos Advogados do Brasil
Ministério das Relações Exteriores; Organização das Nações Unidas
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/726851

Questão 82: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Sobre a temática alusiva à fiscalização contábil e orçamentária, tal qual positivada pela Constituição Federal e interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, responda:
I - Compete ao Tribunal de Contas da União julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República, no prazo de sessenta dias, a contar do seu
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recebimento.
II - É inconstitucional, por violação às garantias da reserva jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, a competência do Tribunal de Contas da União,
prevista na legislação ordinária, consistente na decretação, no bojo de processo administrativo, da indisponibilidade dos bens daqueles que supostamente derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
III - O Tribunal de Contas da União detém legitimidade para anular acordo extrajudicial firmado entre particulares e a Administração Pública, desde que tal acordo
não tenha sido objeto de homologação judicial.
IV - Os Estados- Membros, considerada a existência de tribunal de contas estadual e de tribunais de contas municipais, podem optar por concentrar o exame de
todas as despesas em apenas um órgão, de sorte que não viola a Constituição Federal a extinção, operada por meio de Emenda à Constituição do Estado, de
Tribunal de Contas dos Municípios.
Estão certos apenas os itens:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
II e III.
II e IV.
III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/730331

Questão 83: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Com relação aos tribunais estaduais, pode-se afirmar que
a) sua atuação administrativa e financeira está sujeita a controle do Conselho Nacional de Justiça, enquanto a fiscalização contábil, financeira e orçamentária é feita
pelo Legislativo dos respectivos Estados, com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas.
b) sua atuação administrativa e financeira está sujeita aos órgãos de controle interno e à fiscalização externa realizada pelos respectivos Tribunais de Contas, restrito
o controle exercido pelo CNJ ao cumprimento dos deveres funcionais de seus juízes.
c) dotados de órgãos de sistema de controle interno previstos nas respectivas Constituições, nas Leis de Organização Judiciária e nos Regimentos Internos, sujeitamse ao controle externo realizado pelo Executivo dos respectivos Estados.
d) sua atuação administrativa e financeira está sujeita a controle do Conselho Nacional de Justiça, e, por isso, eles não se sujeitam à fiscalização externa pelo
Legislativo dos respectivos Estados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/731442

Questão 84: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.
a) O Conselho Nacional de Justiça é dotado de competência jurisdicional, além de possuir atribuições de natureza administrativa.
b) A Constituição Federal torna a investigação criminal exclusividade da polícia e afasta os poderes de investigação do Ministério Público.
c) A atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter público, é essencialmente similar da exercida por servidores públicos.
d) Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de
ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/732919

Questão 85: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Auditoria/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

Art. 72. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País.
(...)
§ 3º Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco
anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas,
vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos. Constituição Federal de 1964 com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969,
revogada pela Constituição Federal de 1988.
A Constituição Federal anterior estabelecia que todos os membros do Tribunal de Contas da União seriam escolhidos pelo Presidente da República. Isso foi alterado com a
nova ordem, pois
a)
b)
c)
d)
e)

todos os membros passaram a ser escolhidos pelo Congresso Nacional.
todos os membros passaram a ser concursados.
não há mais a necessidade de o Senado aprovar, previamente, os Ministros indicados pelo Presidente da República.
não se exige mais idoneidade moral dos nomeados.
além de idoneidade moral, passou a se exigir reputação ilibada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/733052

Questão 86: UFMT - Proc Mun (Pref VG)/Pref VG (MT)/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Em matéria de controle e revisão de ato de concessão de aposentadoria de servidor público, é correto afirmar:
a) Após o registro do ato de concessão de aposentadoria de servidor público pelo Tribunal de Contas, não é admitida revisão pelo Poder Executivo que emanou o ato,
ressalvada a competência revisora do Poder Judiciário.
b) O ato de aposentadoria de servidor público é considerado pelo Supremo Tribunal Federal como ato composto, emanado da vontade única do órgão executivo,
sendo apenas ratificado pelo Tribunal de Contas.
c) O direito da Administração de anular aposentadoria de servidor público, após a publicação do acórdão do Tribunal de Contas que registrou o ato concessivo, decai
no prazo previsto na legislação civil.
d) A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria de servidor público não produz efeitos antes de aprovada pelo Tribunal de Contas, ressalvada a
competência revisora do Poder Judiciário.
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Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/743623

Questão 87: UFMT - Ana PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Auditor de Controle Interno/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
ao qual compete:
a) Apreciar as contas, avais e garantias, haveres e principalmente demais dinheiros, bens e valores da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades de
economia mista.
b) Avaliar o cumprimento das metas, comprovar a legalidade, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União e principalmente apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
c) Realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
d) Fiscalizar matéria constante de projeto de lei podendo constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de um terço dos
membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/754352

Questão 88: CCV UFC - Cont (UFC)/UFC/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O art. 74 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a
finalidade de:
a) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres da União.
b) Os municípios brasileiros não têm um sistema de controle interno, pois não existe norma legal para sua implementação.
c) Avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os anexos de metas fiscais e riscos fiscais e os orçamentos da União.
d) Os responsáveis pelo controle social, ao tomarem conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob
pena de responsabilidade solidária.
e) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos privados por entidades de direito privado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/757226

Questão 89: Instituto AOCP - Cont (UNIR)/UNIR/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder. Em relação à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do Congresso Nacional, no plano federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/788711

Questão 90: Instituto AOCP - Cont (UNIR)/UNIR/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder. Em relação à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
A fiscalização legislativa é outorgada aos órgãos da Câmara de Vereadores e sempre aos seus membros individualmente.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/788714

Questão 91: IBADE - Ana Leg (CM P Velho)/CM Porto Velho/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A Constituição dispõe que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Considerando esse contexto, é
correto afirmar que:
a) no âmbito estadual quem julga as contas do Governador é o Tribunal de Contas da União.
b) no âmbito municipal quem julga as contas do Prefeito é o Tribunal de Contas do Município ou, caso este não exista, o Tribunal de Contas do Estado.
c) o julgamento das contas dos chefes do Executivo não é feito pelo Tribunal de Contas, mas sim pelo respectivo Poder Legislativo, de modo que o Tribunal de
Contas apenas aprecia essas contas, mediante parecer prévio conclusivo.
d) a atribuição do Tribunal de Contas se restringe em apreciar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta.
e) a Controladoria Geral da União (CGU) é órgão de controle externo e tem como uma de suas atribuições auxiliar o Tribunal de Contas da União (TCU) na análise
das contas públicas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/813955

Questão 92: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Ouvidoria/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, sobre o Tribunal de Contas da União, pode-se fazer a seguinte afirmação:
a) É um órgão independente e autônomo, ou seja, não pertencendo a nenhum dos poderes – Executivo, Legislativo ou Judiciário.
b) Na condição de órgão auxiliar do Congresso Nacional na função do controle externo, está subordinado ao Poder Legislativo.
c) É responsável somente pela fiscalização orçamentária dos órgãos e entidades públicas do país quanto à economicidade.
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d) Inaceitável realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria, só por solicitação do Congresso Nacional.
e) Inadmissível as Cortes de Contas terem competência para apreciar a constitucionalidade de leis e atos do Poder Público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/828483

Questão 93: IDHTEC - Adv (CRQ 19 (PB))/CRQ 19 (PB)/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Acerca da fiscalização orçamentária, definida na Constituição Federal, julgue os itens a seguir em verdadeiros ou falsos.
I. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União quanto à legalidade, é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
II. O Congresso Nacional no exercício do controle externo tem por apoio o Tribunal de Contas da União.
III. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tem o dever de prestar contas.
IV. Uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não
programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos
necessários.
V. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal
de Contas da União.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, V, V.
V, F, F, V, F.
F, V, V, F, F.
V, V, V, F, V.
V, V, V, F, F.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/853331

Questão 94: IDHTEC - Adv (CRQ 19 (PB))/CRQ 19 (PB)/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O Tribunal de Contas da União é um órgão independente, responsável por auxiliar o Poder Legislativo no controle externo da Administração Pública. Com relação ao
Tribunal de Contas da União, não se pode afirmar:
a) É composto por nove Ministros.
b) Possui jurisdição em todo o território nacional.
c) Um terço dos Ministros é escolhido pelo Presidente da República, com posterior aprovação dos nomes pelo Congresso Nacional.
d) Os Ministros do Tribunal de Contas da União têm as garantias de inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos.
e) Para ser Ministro do TCU é necessário ser brasileiro, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, possuir reputação ilibada e
idoneidade moral, deter notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, contábeis e financeiros ou de administração pública, além de ter mais de dez anos de exercício de
função ou de efetiva atividade profissional que exija tais conhecimentos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/853333

Questão 95: Instituto Excelência - Cont (SL Paraitinga)/Pref SL Paraitinga/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
“Instituição brasileira prevista na Constituição Federal para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e da renuncia de receitas”. Tal
instituição trata-se do:
a)
b)
c)
d)

Congresso Nacional.
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Tribunal de Contas da União.
Conselho Federal de Contabilidade.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/863981

Questão 96: VUNESP - Proc Jur (ARES-PCJ)/ARES-PCJ/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A respeito do Tribunal de Contas da União, e sua função fiscalizatória, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que
a) é competente para o exercício do controle externo e será auxiliado pelo Congresso Nacional.
b) apreciará as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu
recebimento.
c) fiscalizará as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta e nos termos da lei complementar.
d) as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
e) o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, bimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/913198

Questão 97: IDCAP - CI (CM Marilândia)/CM Marilândia/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida:
a) Pelo Ministério Público Federal, responsável por instaurar inquéritos e investigar eventuais fraudes contábeis e financeiras.
b) Pelo Poder Judiciário, que tem o poder jurisdicional estatal para fiscalizar e julgar irregularidades.
c) Pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
d) Pelo próprio Poder Executivo, mediante autotutela, um dos princípios da Administração Pública.
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e) Pela polícia judiciária, a única instituição pública titular do Poder de Polícia.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/969197

Questão 98: FUNDATEC - ACI (Pref Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
O controle externo, segundo art. 71 da CF, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, EXCETO:
a) Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
b) Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II.
c) Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.
d) Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, apenas de forma direta, nos termos do tratado constitutivo.
e) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1020071

Questão 99: FEPESE - CI (Ágs de Chapecó)/Pref Ágs de Chapecó/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
É correto afirmar que:
a) A fiscalização contábil e financeira das entidades da administração direta, quanto à legalidade e legitimidade, será exercida mediante controle interno do
Congresso Nacional.
b) A fiscalização contábil e financeira da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade e legitimidade, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
c) A fiscalização orçamentária e patrimonial da União e das entidades da administração indireta será efetuada pelo controle interno do Congresso Nacional.
d) Apenas a fiscalização orçamentária e patrimonial das entidades da administração direta será efetuada pelo Órgão de controle externo do Poder Legislativo.
e) Apenas a fiscalização contábil da União, quanto à legalidade e legitimidade, será exercida mediante controle externo do Poder Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1026781

Questão 100: FAFIPA - ALeg I (CM F Iguaçu)/CM Foz do Iguaçu/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
A teoria da ―tripartição de Poderesǁ, exposta por Montesquieu, foi adotada por grande parte dos Estados modernos, só que de maneira ―abrandadaǁ. Dessa forma, além
do exercício de funções típicas (predominantes), inerentes à sua natureza, cada Poder do Estado exerce também funções atípicas. Com base no exposto assinale uma
função típica do Poder Legislativo do Estado:
a)
b)
c)
d)

Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Executivo.
Prover seus cargos.
Julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
Conceder licença a seus servidores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1054231

Questão 101: VUNESP - Escr (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Compete ao Tribunal de Contas da União
a) apreciar as contas prestadas pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu recebimento.
b) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe apenas diretamente.
c) sustar qualquer ato quando constatada a ilegalidade, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
e) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta, incluídas as nomeações para cargo de
provimento em comissão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1058173

Questão 102: QUADRIX - Ass Adm (CRO MT)/CRO MT/Fiscal/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
No que concerne ao Poder Legislativo, julgue o item a seguir de acordo com a CF.
O presidente da República deverá prestar contas anualmente ao Congresso Nacional em até sessenta dias, a contar da inauguração da sessão legislativa. Findo o prazo,
caberá ao Tribunal de Contas da União (TCU) proceder à tomada das contas não prestadas a tempo e modo.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1183073

Questão 103: INSTITUTO MAIS - Cont Int (CM Sumaré)/CM Sumaré/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Segundo o artigo 70, da Constituição Federal, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
a) direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle interno, e pelo sistema de controle externo de cada Poder.
b) direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle também externo de cada Poder.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19338295/imprimir

19/29

28/09/2020

TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

c) direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
d) apenas direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1194679

Questão 104: INSTITUTO MAIS - Cont Int (CM Sumaré)/CM Sumaré/2018
Assunto: Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)
Ainda sobre o artigo 70, da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
a) Prestará contas apenas as pessoas jurídicas, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
b) Prestará contas qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
c) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
d) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza fiduciária.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1194680

Questão 105: IBADE - APA (Vila Velha)/Pref Vila Velha/2020
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
O Art. 74 da Constituição Federal Brasileira, determina que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário mantenham de forma integrada um sistema de controle interno
com algumas finalidades. A alternativa que NÃO faz parte da finalidade do controle interno é:
a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
b) requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.
c) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
d) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União
e) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1209373

Questão 106: IBFC - Ana Cont (CGE RN)/CGE RN/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
a) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União
b) comprovar a regularidade, quanto ao exercício do poder discricionário, relativo à gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas organizações não
governamentais
c) apoiar o controle interno das Organizações Sociais, no exercício de sua missão regulamentar
d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de diretrizes orçamentárias, a realização dos programas governamentais e a execução dos orçamentos
públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/763439

Questão 107: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
O controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, mantido de forma integrada, tem como finalidade
a) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
b) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município.
c) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão.
d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de diretrizes orçamentárias e a execução da lei orçamentária anual.
e) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/781841

Questão 108: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Julgue o item.
A função de controle no âmbito da União abrange, nos termos da Constituição, a fiscalização dos seus órgãos subordinados e das entidades vinculadas. O controle interno
é exercido em cada um desses órgãos e entidades, e o externo, pela CGU.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/804066

Questão 109: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Segundo a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item, concernentes ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à fiscalização orçamentária e financeira.
Não colide com as atribuições do TCU a competência da Controladoria‐Geral da União de fiscalizar, internamente, a aplicação de verbas federais provenientes do
orçamento do Executivo.
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Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/822725

Questão 110: QUADRIX - Ana Adm (CRM AC)/CRM AC/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Julgue o item.
Entre as finalidades do sistema de controle interno que os Poderes deverão manter, de forma integrada, ressalta‐se a avaliação do cumprimento das metas previstas nos
planos e programas governamentais.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/860726

Questão 111: ACEP - Ana (Pref Aracati)/Pref Aracati/Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
De acordo com o Art. 74 da Constituição Federal de 1988, são funções do Controle Interno na Administração Pública:
a) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
b) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União.
c) julgar as contas dos administradores públicos.
d) assinar prazo para providências ao exato cumprimento da Lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/899441

Questão 112: COPERVE-UFSC - Aud (UFSC)/UFSC/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Com relação aos dispositivos constitucionais que abordam o controle interno no âmbito da União, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Cabe ao controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
II. É finalidade do controle interno comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
III. O controle interno deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
IV. Os responsáveis pelo controle interno não podem responder pelas irregularidades ou ilegalidades de que tomarem conhecimento no exercício da função, pois
trata-se de risco inerente ao controle da administração pública.
a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/958877

Questão 113: VUNESP - ACI (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Segundo estabelece expressamente a Constituição Federal, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com
a finalidade de
a) fixar indicadores de macroplanejamento a serem observados pela administração pública de forma compulsória, como forma de atender ao princípio da eficiência
administrativa, e controlar o seu alcance, prestando contas à sociedade.
b) avaliar o cumprimento das metas fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias, a execução das sanções aplicadas pelos órgãos correicionais e dos
orçamentos das entidades da administração indireta instituídas por esses poderes.
c) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração, declarando nulos os atos contrários à eficiência administrativa.
d) sob pena de responsabilidade solidária, dar ciência ao respectivo Tribunal de Contas e à sociedade, por meio dos órgãos de imprensa, de eventuais
irregularidades identificadas no âmbito de sua atuação.
e) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do ente da Federação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1033371

Questão 114: IDECAN - Cont (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
O artigo 74 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a
finalidade de:
a) Os responsáveis pelo controle externo e social, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Congresso Nacional,
sob pena de responsabilidade solidária.
b) Apoiar o controle social no exercício de sua missão institucional.
c) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público.
d) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
e) Avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os anexos de metas fiscais e riscos fiscais e os orçamentos da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1043213

Questão 115: Instituto Imagine - Proc Leg (CM Parisi)/CM Parisi/2019
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Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Considerando a previsão constitucional quanto à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração direta e indireta,
pela Controladoria Geral da União, quanto à aplicação do dinheiro da União, em caso de repasse de verbas federais ao município, assinale a alternativa correta:
a) É possível devido ao caráter interno da fiscalização uma vez que é exercida exclusivamente sobre verbas provenientes do orçamento do executivo destinados a
repasse aos entes federados.
b) Nos termos do artigo 76 do texto constitucional o poder executivo da União é exercido exclusivamente pelo presidente da república não havendo a possibilidade
do auxílio dos ministros de estado.
c) A fiscalização dos recursos federais configura atribuição do congresso nacional não podendo ser exercido com o auxílio do TCU no caso de controle externo.
d) O Congresso Nacional tem competência para anular o ato caso o repasse exorbite o poder regulamentar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1117293

Questão 116: IBFC - Ana (EMDEC)/EMDEC/Contábil Jr/2019
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
O art. 74 da Constituição Federal determina a instalação de um sistema de controle interno no setor público e lista as finalidades deste sistema. De acordo com o referido
artigo, assinale a alternativa incorreta.
a) Apoiar o controle interno no exercício de sua missão institucional
b) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União
c) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União
d) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1119122

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Controle Externo/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
A Carta Magna, em seu art. 74, determina que o sistema de controle interno deve ser mantido pelos três poderes de forma integrada, tendo como um dos seus principais
alvos
a) promover a padronização e a consolidação das contas nacionais.
b) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias bem como dos direitos e haveres da União.
c) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta e indireta.
d) elaborar e executar a programação financeira da União.
e) aplicar, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/621116

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Controle Externo/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Conforme disposição expressa da Constituição Federal de 1988 (CF), os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de ilegalidades, devem comunicar
ao
a) Conselho Nacional de Justiça, sob pena de responsabilização administrativa pela omissão funcional.
b) Conselho Nacional de Justiça, sob pena de responsabilidade subsidiária pelas ilegalidades.
c) Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária pelas ilegalidades.
d) Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade subsidiária pelas ilegalidades.
e) Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilização administrativa pela omissão funcional, mas sem responsabilização vinculada à do infrator pelas
ilegalidades.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/621145

Questão 119: FUNDATEC - Tec Leg (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa INCORRETA em relação ao controle interno na Administração
Pública.
a) Uma das finalidades dos sistemas de controle interno é o apoio ao controle externo no exercício da sua missão institucional.
b) Somente os Poderes Legislativo e Executivo devem manter instrumentos de controle interno.
c) Dentre as finalidades dos sistemas de controle interno estão a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da aplicação de recursos públicos por entidades privadas.
d) Uma das finalidades dos sistemas de controle interno consiste em avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA).
e) Dentre as finalidades do controle interno estadual, está o exercício do controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do
Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/623604

Questão 120: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Conforme prevê a Constituição Federal, quanto à fiscalização contábil, financeira e orçamentária:
I. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar
os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
II. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.
III. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal
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de Contas da União.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/623841

Questão 121: FCC - Ana Exec (SEGEP MA)/SEGEP MA/Analista de Recursos Humanos/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Suponha que determinado servidor público, que exerce a atribuição de auditor no órgão responsável pelo controle interno da Administração pública do Estado, tenha
identificado irregularidades no pagamento de diárias a servidores de várias Secretarias, com indícios da existênciade um esquema institucionalizado de enriquecimento
ilícito. Diante de tal cenário, referido servidor comunicou o fato ao Tribunal de Contas. Considerando as disposições da Constituição Federal, a conduta do servidor
a)
b)
c)
d)
e)

afigura-se equivocada, pois o controle interno é exercido a priori, enquanto o controle externo somente atua a posteriori.
afigura-se correta, eis que o sistema de controle interno está subordinado ao de controle externo.
afigura-se correta, eis que a ausência de comunicação ensejaria a sua responsabilização solidária.
afasta a possibilidade de controle judicial das condutas dos agentes públicos, que somente pode ser exercida após finalizado o exame no âmbito administrativo.
afigura-se adequada, tendo em vista que o controle interno não alcança aspectos de legalidade em sentido amplo, mas apenas de adequação formal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/655188

Questão 122: FGV - Aud (MPE AL)/MPE AL/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República de 1988, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistemas de controle interno.
Esse sistema deve atender às finalidades listadas a seguir,
a)
b)
c)
d)
e)

à exceção de uma.

Assinale-a.

Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Prevenir fraudes nos sistemas contábeis dos órgãos e entidades da administração federal.
Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
Comprovar a legalidade dos resultados da gestão orçamentária e financeira dos órgãos da administração federal, quanto à eficácia e à eficiência.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/670909

Questão 123: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, a respeito dos poderes da União, de seus integrantes e de suas competências.
Caso se omitam no dever legal de comunicar ao Tribunal de Contas da União as irregularidades de que tiverem conhecimento, os responsáveis pelo controle interno dos
três poderes da União poderão ser responsabilizados solidariamente com o infrator.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/693635

Questão 124: IBFC - Ana (CM Aqa)/CM Araraquara/Legislativo/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
A Constituição Federal determina que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Para isso, deverão atender
algumas finalidades. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas finalidades:
a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União
b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado
c) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União
d) Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações,
multa proporcional ao dano causado ao erário
e) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/770141

Questão 125: FEPESE - Proc (PGE SC)/PGE SC/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
De acordo com o texto constitucional vigente, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade
de:
1. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
2. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
3. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
4. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
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São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/801855

Questão 126: IBADE - Ana Leg (CM P Velho)/CM Porto Velho/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
No tocante ao controle interno da Administração, a Constituição Federal determinou que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno. Dentre as finalidades desse controle está:
a)
b)
c)
d)
e)

fiscalizar o Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas.
comprovar a legalidade e avaliar os resultados da aplicação de recursos privados por entidades de direito privado.
exercer o controle das contratações das empresas privadas, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres dos Municípios.
apoiar o controle do câmbio no exercício de sua missão de fiscalização financeira.
avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/813952

Questão 127: IDCAP - CI (CM Marilândia)/CM Marilândia/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno, dotado de finalidades específicas previstas na Constituição
Federal. Assinale a alternativa que não contém uma das finalidades previstas na Constituição Federal para o sistema de controle interno.
a) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
b) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
c) Exercer a função jurisdicional estatal para punir as ilegalidades cometidas no âmbito da Administração Pública
d) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
e) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/969190

Questão 128: IDCAP - CI (CM Marilândia)/CM Marilândia/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
De acordo com as regras constitucionais sobre o controle interno, assinale a alternativa correta.
a) Compete exclusivamente ao Ministério Público da União a representação ao Tribunal de Contas da União acerca de irregularidades ou ilegalidades cometidas no
âmbito da Administração Pública.
b) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de
Contas da União.
c) Somente o servidor público responsável pelo controle interno é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da
União.
d) A denúncia de irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União é de competência exclusiva dos sindicatos.
e) Qualquer partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da
União, mas os cidadãos não terão a possibilidade de realizar denúncias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/969194

Questão 129: FUNDATEC - ACI (Pref Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
Considerando o texto constitucional, NÃO está elencada como finalidade da manutenção de sistemas de controle interno:
a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, exceto em relação à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
c) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias.
d) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
e) Exercer o controle dos direitos e haveres da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1020070

Questão 130: INSTITUTO MAIS - Cont Int (CM Sumaré)/CM Sumaré/2018
Assunto: Sistema de controle interno (art. 74 da CF/1988)
O artigo 74, da Constituição Federal, expressa que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a
finalidade de
I. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano anual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
II. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
III. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres dos municípios com menos de 50.000 habitantes.
IV. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
É correto o que se afirma, apenas, em
a) I e II.
b) III e IV.
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c) I e III.
d) II e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1194681

Questão 131: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Julgue o item a seguir, a respeito dos Tribunais de Contas.
Segundo o entendimento do STF, é inconstitucional lei estadual ou emenda à Constituição do Estado, de iniciativa parlamentar, que trate sobre organização ou
funcionamento do TCE.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1286476

Questão 132: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Julgue o item a seguir, a respeito dos Tribunais de Contas.
Conforme o posicionamento do STF, é constitucional norma da Constituição Estadual que preveja regra sobre a organização ou funcionamento do TCE de forma diferente
do modelo federal, em face da autonomia dos entes federativos.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1286477

Questão 133: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
É constitucional dispositivo da CE/SP que preveja que o TCM/SP será composto por cinco conselheiros e que obedecerá às normas da Constituição Federal, da
Constituição Estadual e as normas pertinentes aos Conselheiros do TCE.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1296424

Questão 134: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
Pode a constituição estadual equiparar os vencimentos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Município aos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1296426

Questão 135: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
A respeito de Tribunal de Contas, julgue o item subsequente.
Segundo a jurisprudência do STF, é inconstitucional norma de Constituição Estadual que confira competência ao TCE para homologar os cálculos das cotas do ICMS
devidas aos Municípios.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1334676

Questão 136: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.
Os municípios têm competência para criar tribunais de contas municipais para o controle interno do Poder Executivo local.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/843831

Questão 137: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
De acordo com a CF e a jurisprudência do STF sobre os tribunais de contas, julgue os itens a seguir.
I Lei orgânica municipal pode criar tribunal, conselho ou órgão de contas municipal para o respectivo ente federativo, desde que haja autorização na constituição
estadual.
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II Segundo o STF, ofende a CF norma que determine dever a atuação do Ministério Público no Tribunal de Contas do Estado ser exercida por promotores de
justiça que integram o ministério público comum.
III Os membros dos tribunais de contas nos estados possuem a garantia de vitaliciedade e somente podem perder o cargo por decisão judicial transitada em
julgado, sendo esse o entendimento existente no STF sobre a matéria.
IV De acordo com a CF, ao apreciar as contas prestadas pelo Poder Executivo federal, cabe ao Tribunal de Contas da União sustar imediatamente os contratos
eivados de irregularidades que resultem em prejuízo ao erário.
Estão certos apenas os itens
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/972998

Questão 138: IBADE - Ag DC (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
As contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração direta e indireta serão julgadas pelos Tribunais de Contas,
existentes no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios. Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, são municípios que possuem Tribunais de Contas Municipais,
porém, desde a promulgação da Constituição em 1988:
a)
b)
c)
d)
e)

suas respectivas sedes foram transferidas para a capital federal.
todos os tribunais de contas estaduais e municipais foram extintos, integrando-se a estrutura desses ao Tribunal de Contas da União.
o controle externo por eles exercido foi substituído pelo controle interno cuja responsabilidade é de cada unidade federativa.
é vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
ficou proibida a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1034123

Questão 139: FADESP - Proc Mun (Marabá)/Pref Marabá/2019
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Sobre o controle de contas dos poderes públicos municipais na Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que
a) a Câmara Municipal exerce o controle externo do Poder Executivo municipal independentemente de parecer prévio do Tribunais de Contas dos Estados ou do
Município.
b) parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do Prefeito municipal é vinculativo à Câmara Municipal, só podendo ser superado por decisão de
dois terços de seus membros.
c) a criação de Tribunais ou Conselho de Contas Municipais depende de aprovação, por maioria absoluta, dos vereadores integrantes da Câmara Municipal.
d) a criação de Tribunais ou Conselho de Contas Municipais depende de aprovação, por maioria simples em dois turnos, dos vereadores integrantes da Câmara
Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1109163

Questão 140: CEBRASPE (CESPE) - Ag (TCE-PB)/TCE-PB/Documentação/2018
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Compete aos tribunais de contas julgar as contas que envolvam recursos financeiros públicos recebidos por
I pessoa jurídica de direito público.
II sociedade empresária não integrante da administração pública.
III gestor público.
IV pessoa física.
Assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I e II estão certos.
Apenas os itens I e III estão certos.
Apenas os itens II e IV estão certos.
Apenas os itens III e IV estão certos.
Todos os itens estão certos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/582993

Questão 141: FGV - TJ Aux (TJ SC)/TJ SC/2018
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
O Tribunal de Contas de determinado Estado, ao apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo, emitiu parecer pela sua rejeição. Apesar disso, as contas foram
aprovadas pela Assembleia Legislativa.
À luz da sistemática constitucional, esse proceder está:
a) errado, pois o Tribunal de Contas sempre exerce competência decisória, não consultiva, devendo aprovar ou rejeitar as contas do Governador, com recurso ao
Tribunal de Justiça;
b) errado, pois o Tribunal de Contas somente exerce competência consultiva em relação aos demais gestores públicos, não quanto ao Governador do Estado;
c) certo, pois o Tribunal de Contas, em qualquer caso, deve emitir parecer prévio, cabendo ao Poder Legislativo o julgamento das contas do Governador;
d) certo, pois apesar de o Tribunal de Contas ter o dever de julgar as contas do Governador, a Assembleia Legislativa aceitou a delegação de competência;
e) errado, pois o Tribunal de Contas deve julgar as contas do Governador do Estado, cabendo recurso para a Assembleia Legislativa.
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Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/669325

Questão 142: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Administração Pública ou de Empresas/2018
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Dois irmãos gêmeos, um titular de cargo público efetivo de médico e outro titular de cargo público efetivo de engenheiro, ambos vinculados à Administração de certo
Estado, completaram os requisitos para a aposentadoria e passaram para a inatividade. Na sequência, o médico elegeu-se deputado estadual e o engenheiro foi
contratado por empresa pública do Estado, mediante concurso público, para exercer emprego público de engenheiro. Nessa situação, considerando as normas da
Constituição Federal aplicáveis à matéria,
a) é vedado tanto ao médico como ao engenheiro perceber, simultaneamente, os proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo eletivo e do emprego
público, podendo o Tribunal de Contas do Estado negar registro à admissão do engenheiro, mas não negar registro à diplomação do médico, matéria para a qual não
possui competência.
b) tanto o médico como o engenheiro poderão perceber, simultaneamente, os proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo eletivo e do emprego
público, não havendo ilicitude nessa situação que possa fundamentar ato do Tribunal de Contas do Estado que negue registro à admissão do engenheiro e à diplomação
do médico.
c) é vedado tanto ao médico como ao engenheiro perceber, simultaneamente, os proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo eletivo e do emprego
público, sendo de competência do Tribunal de Contas do Estado negar registro à admissão do engenheiro e à diplomação do médico.
d) o engenheiro poderá perceber, simultaneamente, os proventos de aposentadoria com a remuneração do emprego público, mas o médico não poderá cumular os
proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo eletivo, não competindo, no entanto, ao Tribunal de Contas do Estado negar registro à diplomação do médico.
e) o médico poderá perceber, simultaneamente, os proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo eletivo, mas o engenheiro não poderá cumular os
proventos de aposentadoria com a remuneração do emprego público, sendo de competência do Tribunal de Contas do Estado negar registro à admissão do engenheiro.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/675521

Questão 143: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Órgão da Administração direta estadual realizou contratação sem procedimento licitatório, com fundamento em permissivo constante exclusivamente da lei estadual que
regulamenta licitações e contratações no âmbito do Estado em questão, embora já editada lei federal disciplinando essa matéria específica. Ao analisar a legalidade do
ajuste, o Tribunal de Contas respectivo julgou a contratação irregular, por considerar que a norma estadual em que a Administração se fundou seria incompatível com a
Constituição Federal. Nessa hipótese, à luz da disciplina constitucional e da jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal de Contas
a) não caberia apreciar a constitucionalidade da lei estadual, embora referida lei seja de fato incompatível com a Constituição, por ofensa à competência da União
para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos os entes da federação.
b) não caberia apreciar a constitucionalidade da lei estadual, ademais de referida lei ser compatível com a Constituição, que atribui a Estados competência para
legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, para as respectivas administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais.
c) caberia apreciar a constitucionalidade da lei estadual, a fim de julgar a regularidade da contratação, ademais de referida lei ser de fato incompatível com a
Constituição, por ofensa à competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais de todos os entes da federação.
d) caberia apreciar a constitucionalidade da lei estadual, a fim de julgar a regularidade da contratação, embora referida lei seja compatível com a Constituição, que
atribui a Estados competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, para as respectivas administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais.
e) caberia apreciar a constitucionalidade da lei estadual, mas não julgar irregular a contratação nela fundada, devendo determinar a suspensão da execução
contratual e assinalar prazo para que o órgão da Administração adote as providências necessárias ao exato cumprimento da Constituição.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/676672

Questão 144: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa independência, todavia, não é absoluta porque há institutos de
ingerência mútua, como é o caso das medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, do controle orçamentário realizado pelo Poder Legislativo e da apreciação de
ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, entre outras, pelo Poder Judiciário.
A respeito desse assunto, julgue o item subsequente.
A fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos entes públicos, mediante controle externo, compete ao Poder Legislativo, com auxílio dos respectivos tribunais de
contas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/694177

Questão 145: FGV - Ana Leg (ALERO)/ALERO/Processo Legislativo/2018
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia realizou uma auditoria financeira, orçamentária e patrimonial nas atividades desempenhadas pela Secretaria de Estado Alfa
e constatou que alguns procedimentos administrativos estariam sendo conduzidos à margem da lei.
Com isso, o TCE decidiu assinar prazo para que fossem adotadas as providências necessárias ao cumprimento da lei. Como essas providências não foram adotadas, ele
sustou a prática de diversos atos potencialmente lesivos ao erário. Por fim, em procedimento próprio, aplicou, aos responsáveis, multa proporcional ao dano causado.
À luz da sistemática constitucional, em especial do princípio da simetria, assinale a afirmativa correta.
a) Apenas a aplicação de multa não está inserida entre as competências do Tribunal de Contas.
b) Apenas a realização de auditoria não está inserida na esfera de competência do Tribunal de Contas.
c) Todas as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas estão inseridas em sua esfera de competências.
d) Apenas a sustação do ato potencialmente lesivo ao erário não está inserido entre as competências do Tribunal de Contas.
e) Apenas o assinar prazo para a correção de ilegalidade não está inserido entre as competências do Tribunal de Contas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/702038

Questão 146: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Direito/2018
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
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A câmara legislativa de determinado estado aprovou, por maioria simples, projeto de lei que estabelece como competência do tribunal de contas estadual a realização de
exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público.
Ao apreciar o referido projeto, o governador desse estado deverá
a) vetar a lei, porque não cabe aos tribunais de contas realizar previamente o exame da validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público.
b) vetar a lei, pois a matéria é reservada a lei federal, não sendo uma atribuição da assembleia legislativa local.
c) vetar a lei, porque a matéria é reservada a lei complementar, exigindo-se um quórum de aprovação de 2/3 dos deputados estaduais da assembleia legislativa
local.
d) sancionar a lei, pois é uma medida constitucional que está em conformidade com o interesse público, visto que a implementação do controle prévio atende ao
princípio da moralidade.
e) sancionar a lei, caso a Constituição do estado determine que a matéria seja regulamentada por lei estadual.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/726856

Questão 147: VUNESP - Ass (CM Nova Odessa)/CM Nova Odessa/Legislativo/2018
Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais
Assinale a alternativa que corretamente dispõe sobre a fiscalização do Município, nos termos em que se encontra prevista na Constituição Federal de 1988.
a) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 (dois
terços) dos membros da Câmara Municipal.
b) O controle externo dos Municípios será exercido pelos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios,
com o auxílio da Câmara Municipal.
c) Antes de seu julgamento, as contas dos Municípios ficarão, durante 30 (trinta) dias à disposição de qualquer cidadão, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
d) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Executivo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Legislativo
Municipal, na forma da lei.
e) Os municípios com mais de 100 000 (cem mil) habitantes, os que integrem consórcios públicos intermunicipais, ou os que tenham receita total anual acima de R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) poderão criar Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19338295/imprimir
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Gabarito
1) D
8) A
15) Certo
22) Certo
29) C
36) A
43) D
50) C
57) E
64) A
71) A
78) A
85) E
92) A
99) B
106) A
113) E
120) E
127) C
134) Errado
141) C

2) C
9) E
16) D
23) A
30) B
37) C
44) Errado
51) A
58) B
65) E
72) C
79) D
86) D
93) A
100) A
107) A
114) D
121) C
128) B
135) Certo
142) E

3) Certo
10) Errado
17) Anulada
24) B
31) C
38) A
45) B
52) Certo
59) E
66) E
73) E
80) E
87) C
94) C
101) D
108) Errado
115) A
122) B
129) B
136) Errado
143) C

4) A
11) Certo
18) D
25) A
32) A
39) B
46) B
53) Errado
60) D
67) D
74) C
81) A
88) Anulada
95) A
102) Errado
109) Certo
116) A
123) Certo
130) D
137) C
144) Certo
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5) C
12) Errado
19) Errado
26) E
33) A
40) B
47) C
54) E
61) C
68) C
75) C
82) E
89) Certo
96) D
103) C
110) Certo
117) B
124) D
131) Certo
138) D
145) C

6) C
13) Certo
20) Errado
27) E
34) E
41) C
48) Certo
55) A
62) D
69) D
76) C
83) A
90) Errado
97) C
104) B
111) A
118) C
125) E
132) Errado
139) B
146) A

7) A
14) Certo
21) Certo
28) C
35) B
42) D
49) D
56) A
63) A
70) A
77) B
84) D
91) C
98) D
105) B
112) D
119) B
126) E
133) Certo
140) E
147) A
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